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 !!! د جمهوریت دښمنان وپېژنئ
 
 

ه د خالصیدو د پاره ملیونونو انسانانو سرونه نذرانه کړي دي. مستبدو د مستبدو او جبارو واکمنیو له خونړي تسلط څخ
واکمنو به د خدای، دین، قوم او نژاد تر نقاب الندې د خلکو عدالت غوښتونکی غورځنګونه بې رحمانه سرکوب کړل 

 .او د خپلو واکمنیو د غځیدو الره به یې هواره کړه
سیاچالونو، د پانسیو، د ګولیو د باران، بګنوونکو خونړیو بریدونو،    د جمهوریت الره د ویروونکو تیارو، ګودالونو،

تالندو او ټولنیزو توپانونو له منځه تېره شوي وه. نږدې درې څلور پیړۍ کیږي چې آزادي غوښتونکو غورځنګونو  
کې د  دیکتاتورې واکمنۍ رانسکورې کړې او خلک د خپل سیاسی برخلیک خاوندان شول. خو نن په یوویشتمه پیړۍ  

خدای او قوم په نوم سوداګر او زمونږ د ټولنې وینې زبیښونکی ژوري )طالبی او جهادي( سړیخواره د افغان ولسمشر 
دوکتور غنی د جمهوریت ساتونکو هڅو په وړاندې په مختلفو ډولونو مقاومت کوي. په داسې حال کې چې د کابل  

ټپوسانو پاټکونه، د پالزمینې د بسونو او د وسله والو ځواکونو تباهی، د لسګونو زرو بی ګناه کابلیانو وژنه، د جهادی  
د درنو وسلو کباړ، د جهادی غلو له خوا د عامه او شخصی شتمنیو او تر ننه د دولتی ځمکو او جایدادونو غصب، 

انسانانو د   چور او تاالن، د انسانانو په سرونو کې میخونه، د مړو نڅا او همدارنګه د طالبی وباء او طاعون له خوا د
سرونو، السونو او پښو د پرې کولو نندارې، د هېواد پر تاریخی ویاړونو طالبی تاړاکونه د هېچا هېرنه دي، غواړي  

 .د خلکو د وینو په بیه ګټل شوی ارزښتونه او السته راوړنې بیا تاالن کړي
ع دوام د پاره حاضر دی چې د  د ولسمشر دوکتور غنی د دې وړاندیز په وړاندې چې د جمهوري نظام د بال انقطا

شپږو میاشتو د ننه د ملګرو ملتونو د پراخ نظارت او کنترول الندې ټاکنې تر سره کړي او په ټاکنو کې به ولسمشر  
او د هغه مرستیاالن برخه نه آخلی، خو واک به د ټاکنو په پایله کې منتخب ولسمشر ته پرېږدي الندې پلمې او بهانې 

 .کوي
، ټاکنې بدنامی شویدی، له دې امله خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي او دا چې طالبان ټاکنې نه امنیت نه شته   -

 !!!!!مني
تش په نوم »سیاسیون«)جهادی غله( تر طالبانو د مخه ځکه د اشرف غنی د وړاندیز مخالفت کوي چې په څو ټاکنو  

کو پرونی پښې لوڅی جهادیان او د نن ورځې  کې یې د خلکو غبرګون ولید. دوی نه غواړی بیا ځانونه و آزمایي. خل
ملیاردران او حرفه اي غله پیژندلی دي. بله دا چې ټاکنې به له اوربنده وروسته کیږي. امنیت به د ستانبول د ګرانتي 
کوونکو هېوادونو او ملګرو ملتونو له خوا نیول کیږي. د ګلمرجان د »نه منم« سیوره خامخا د ټاکنو اعتبار له منځه 

. خو د ملګرو ملتونو تر پراخ نظارت الندې » نه منم « باید سرکوب شی. دا چې طالبان ټاکنې نه مني، د دې وړي
مانا داده چې طالبان امارت غواړي، د خلکو د ارادې خالف دیکتاتوری غواړي. خو افغانان او نړیوال طالبی امارت 

 .نه مني، زورواکی او دیکتاتوری نه مني
د هرې جنایتکارې ډلې له پاره خپل نظام ړنګوي؟ د جهادی ډلو په فرمایش دوکتور نجیب هللا   افغانان به تر څو   -

 استعفاء ورکړه، د هېواد د سلګونو کالو پیاوړی ملی سنګر) ملی اردو( مو د السه 
ادی  ورکړ، کابل وران شو او په ټول هېواد کې د شر او فساد ملوک الطوایفی حاکمه شوه. اوس بیا د څو لنډغرو جه

غلو او جاهلو طالبانو له پاره باید د مؤقت او انتقالی حکومت تر عنوان الندې، نظام او ټولې الس ته راوړنې هېرې 
کړو، ټاکنې رخصت کړو، د هیواد نیمایي نفوس ښځې زندانی کړو، د مطبوعاتو خولې بندی کړو ځکه چې یو څو 

؟!؟! مونږ باید نور د غیر مشروع غوښتنو سنت مات کړو  لنِډغر »سیاسیون!« او ځانمرګي طالبان د دې غوښتنه کوي
 .او خپله دردیدلی ټولنه او نظام د جنایتکارانو او پرادو د السپوڅو د هوا او هوس قربانی نه کړو 
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مجاهدینو د مؤقت حکومت مزه په خولو کې پاتې ده . په یاد مو دی چې عطا نور په بلخ کې امپراطور وو، شیرزی     -
ندهار کې پاچا وو، اسماعیل خان د هرات امیر وو، پادشاه خان ځدران په پکتیا کې خدایي کوله، حاجی  )بلدوزر( په ک

قدیر د ننګرهار شاهنشاه وو، دا هر څه د خلیلزاد د بن د ناورین زېږنده وو. خلیلزاد د جهادی لنډغرو په ملتیا او د  
ې د ټاکل شوی جمهور رئیس پر ځای پر افغانانو  طالبی جهالو په موافقه سره بیا غواړي د خلکو د ارادې له مخ

فرعونیان حاکم کړي. دا هر فرعون به د پخوا په شان د مرکز اطاعت نه کوي او چې هره ناروا وغواړی د خلکو 
 .سره به یې کوي. ځکه که د هغه وار فرعونیان بن جوړ کړی وو،نو ددې وار فرعونیان به د ستانبول محصول وي

حکومت نارې دي. له دې څخه هم موخه دا ده چې همدا فرعونیان غواړي د خپلو سیمو د خلکو   هلته د غیر متمرکز
پر برخلیک باندې خیټې واچوي او ددې د پاره چې داسې څوک نه وي چې د دوی ککړ السونه د خلکو له ګریوانه 

 .وباسی او فرعونیان د قانون منګولو ته وسپاري
انتقال له پاره د ولسمشر دوکتور اشرف غنی وړاندیز یواځینۍ شریفانه، انسانی   د سیاسی واک د سوله ایز او بې خطره

او ملی وړاندیز دی چې موخه یې رښتینی سوله، د موجود نظام دوام، د کورنیو جګړو مخنیوۍ ، د خلکو دملی وحدت  
لنیز عدالت، دموکراسۍ او ملی حاکمیت څخه ساتنه، د بیان او مطبوعاتو د آزادیو، د ښځو د حقوقو څخه دفاع، د ټو

او د هېواد د پرمختګ او شیرازۍ تأمین دی. په یاړ سره ویالی شو چې زمونږ په هېواد کې د مطبوعاتو آزادي د  
نننی نظام د مهمې ځانګړنې په توګه په سیمه کې بې مثاله ده ، خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې زمونږ مطبوعاتچیان 

ای د نظام ضد دریځ دوی ته اتلولی راوړي. خو د مطبوعاتو اتلولی په دې کې ده  فکر کوي چې د بې پلوتوب پر ځ
 .چې د دموکراسۍ د تعمیم، قانونیت د ټینګښت او ټولنې د ودې سره مرسته وکړي
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